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1. INFORMACIJA APIE VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ
1.1.
Informacija apie vietos plėtros strategijos (toliau – strategija) veiksmų įgyvendinimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki
ataskaitinio laikotarpio pabaigos:
Informacija apie strategijoje veiksmui numatytos lėšų sumos panaudojimą
Strategijoje veiksmui
numatyta Europos Sąjungos
struktūrinių fondų ir Lietuvos
Respublikos valstybės
biudžeto lėšų (toliau paramos lėšos) suma, Eur

Strategijoje
veiksmui numatyta
savivaldybės
biudžeto lėšų, kitų
viešųjų lėšų ir
privačių lėšų (toliau
- prisidėjimo lėšos)
suma, Eur

Įgyvendinamų
vietos plėtros
projektų (toliau
– projektas)
skaičius, vnt.

Baigtų
projektų
skaičius,
vnt.

Paramos lėšų suma,
už kurią sudaryta
projektų
finansavimo
sutarčių, Eur

Prisidėjimo lėšų
suma, numatyta
sudarytose projektų
finansavimo
sutartyse, Eur

Panaudota paramos
lėšų suma, Eur

1. Tikslas: Skatinti Elektrėnų miesto gyventojų verslumą ir užimtumą suteikiant darbo rinkai reikalingus įgūdžius ir gebėjimus
1.1. Uždavinys: Gerinti Elektrėnų miesto gyventojų įsidarbinimo galimybes ir įsidarbinamumo gebėjimus skatinant verslo idėjų įgyvendinimą.
1.1.1. Veiksmas: 1.1.1. Skatinti neaktyvių darbingų gyventojų užimtumą (įskaitant ir nedirbantį, nestudijuojantį ir nesimokantį jaunimą ir mamas, esančias vaiko
auginimo atostogose) plėtojant informacijos sklaidą tarp įvairių organizacijų
57 176,55 Eur
4 635,95 Eur
1
28 449,34 Eur
3 516,21 Eur
Informacija apie 1.1.1 veiksmo įgyvendinimą:
Bendruomenės „Aktėvystė“ projektas „Kai mamystė ir verslas pakeliui“ skirtas per informacijos sklaidą skatinti neaktyvių darbingų jaunų mamų ir mamų, esančių
vaiko auginimo atostogose, užimtumą bei dalyvavimą verslumą didinančios veiklose. Atpažinus kiekvieno projekto dalyvio tikruosius poreikius, gebėjimus,
asmenines savybes bei turimas kompetencijas, bus siekiama tikslingai parinkti motyvavimą dalyvauti naudingiausioje jam veikloje: verslo pradžios mokymuose,
informaciniuose renginiuose, savanorystėje siekiant atnaujinti esamus ar įgyti naujus darbinius įgūdžius reikalingus darbo rinkoje.
Projekto „Kai mamystė ir verslas pakeliui“ metu bus vykdomas tarpsektorinis bendradarbiavimas tarp vietos bendruomenių, NVO, verslo ir savivaldybės įstaigų,
todėl tikimasi, kad sklandus bendradarbiavimas užtikrins projekto pridėtinę vertę, prieinamumą, savalaikę informacijos sklaidą, padės skatinti kokybišką dalyvių
užimtumą, įsitraukimą į projekto veiklas bei galimybę susipažinti su įvairiomis verslo galimybėmis iš arčiau.
Sutartis pasirašyta 2020 m. vasario 26 d., prašoma paramos suma – 28 449,34 Eur, prisidėjimas 3 516,21 Eur.
Strategijoje veiksmui numatyta paramos lėšų dalis nepradėta naudoti – 50 proc., 2019 m. paskelbtas kvietimas pagal 1.1.1. veiksmą, gauti 3 projektiniai pasiūlymai
(1 paraiška nefinansuojama).
2019 m. rugsėjo 16 d. Patvirtintas vietos projektų sąrašas Nr. 1 (Projektų sąrašas sudarytas pagal Kvietimą Nr. 1, pagal kurį buvo kviečiami pareiškėjai teikti
projektinius pasiūlymus 1.1.1 veiksmui įgyvendinti) bendra vertė 57 465,55 Eur., iš jų planuojama paramos lėšų suma – 51 114,14 Eur ir kiti projekto finansavimo
šaltiniai (pareiškėjo lėšos) – 6 351,41 Eur. Planuojamas paramos lėšų sutaupymas 6 062,41 Eur.
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1.1.2. Veiksmas: Ugdyti darbingų neaktyvių gyventojų (įskaitant ir nedirbantį, nestudijuojantį ir nesimokantį jaunimą ir mamas, esančias vaiko auginimo
atostogose) gebėjimus suteikiant neformalaus profesinio mokymo galimybes įgyjant darbinius įgūdžius per savanorišką veiklą.
28477,24 Eur
2309,01 Eur
1
14 238,62 Eur
1 636,80 Eur
Informacija apie 1.1.2 veiksmo įgyvendinimą:
Pradėtas įgyvendinti VšĮ „Tikslus sprendimas“ projektas „Grožio akademija“.
Projekto tikslas – skatinti Elektrėnų miesto gyventojų užimtumą, suteikiant darbo rinkai reikalingus gebėjimus.
Projekto uždavinys – gerinti Elektrėnų miesto gyventojų įsidarbinimo gebėjimus, suteikiant praktinius darbinius įgūdžius pagal savanoriškos praktikos sutartis.
Uždavinio įgyvendinimui numatomos veiklos: gyventojų įsidarbinimo galimybes didinantis renginys, mokymai savanoriams, savanoriškos praktikos atlikimas.
Projekto tikslinė grupė – ekonomiškai neaktyvūs asmenys, bedarbiai (įskaitant ir nedirbantį, nestudijuojantį ir nesimokantį jaunimą ir mamas, esančias vaiko
auginimo atostogose). Siekiami rezultatai: į projekto veiklas įtraukti ne mažiau kaip 10 projekto tikslinės grupės asmenų, jiems suteikiami praktiniai grožio
paslaugų gebėjimai pagal savanoriškos veiklos atlikimo sutartį, taip pat savanoriškos veiklos įgūdžiai. Įgyti gebėjimai bei įgūdžiai padidins projekto tikslinės grupės
konkurencingumą darbo rinkoje, paskatins bei motyvuos išsiimti verslo liudijimą ir teikti grožio paslaugas Elektrėnų mieste. Poveikis - įgyvendinus projektą
padidės projekto tikslinės grupės socialinė įtrauktis į Elektrėnų miesto bendruomenę, bus patenkinti jų saviraiškos, pažintiniai ir pripažinimo poreikiai, padidės
galimybės integruotis į visuomenę teikiant grožio paslaugas ir/ar per savanorišką veikla. Socialinę atskirtį patiriantys projekto tikslinės grupės atstovai taps
aktyvesni visuomeniniame gyvenime ir darbo rinkoje.
Sutartis pasirašyta 2020 m. vasario 13 d. 14 238,62 Eur paramos sumai, prisidėjimas 1 636,80 Eur.
Strategijoje veiksmui numatyta paramos lėšų dalis nepradėta naudoti – 50 proc., 2019 m. paskelbtas kvietimas pagal 1.1.2. veiksmą, gauti 2 projektiniai pasiūlymai.
2019 m. rugsėjo 16 d. Patvirtintas vietos projektų sąrašas Nr. 2 (Projektų sąrašas sudarytas pagal Kvietimą Nr. 2, pagal kurį buvo kviečiami pareiškėjai teikti
projektinius pasiūlymus 1.1.1 veiksmui įgyvendinti) bendra vertė 31 869,47 Eur, iš jų planuojama paramos lėšų suma – 28 438,62 Eur ir kiti projekto finansavimo
šaltiniai (pareiškėjo lėšos) – 3 430,85 Eur. Planuojamas paramos lėšų sutaupymas 38,62 Eur.
1.1.3. Veiksmas: Skatinti darbingų neaktyvių bei gyventojų, patiriančių skurdą verslumo gebėjimus, reikalingus besikuriančio verslo idėjoms įgyvendinti ar
savarankiškos veiklos pradėjimui plėtojant informacijos sklaidos tinklą su besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis
24144,31 Eur
1957,02 Eur
Informacija apie 1.1.3 veiksmo įgyvendinimą:
2019 m. paskelbtas kvietimas pagal 1.1.3. veiksmą, gauti 2 projektiniai pasiūlymai (1 pareiškėjas paraiškos neteiks), bendruomenės „Aktėvystė“ projekto „Pats sau
BOSAS“ paraiška vertinama.
2019 m. rugsėjo 16 d. Patvirtintas vietos projektų sąrašas Nr. 3 (Projektų sąrašas sudarytas pagal Kvietimą Nr. 3, pagal kurį buvo kviečiami pareiškėjai teikti
projektinius pasiūlymus 1.1.1 veiksmui įgyvendinti) bendra vertė 26 114,34 Eur, iš jų planuojama paramos lėšų suma – 23 999,62 Eur ir kiti projekto finansavimo
šaltiniai (pareiškėjo lėšos) – 2 114,72 Eur. Atsižvelgiant į tai, kad vienas iš pareiškėjų atsisakė teikti paraišką, planuojama tikslinti EMVVG strategiją ir patikslinti
1.1.3. veiksmui skirtas lėšas. Kvietimą teikti projektinius pasiūlymus žadama skelbti 2020 m.
1.1.4. Veiksmas: Organizuoti pagalbą (piniginė parama ir neformalus mokymas) verslą ar savarankišką veiklą pradėjusiems asmenims plėtojant bendradarbiavimo
tinklą tarp kitų organizacijų ir besiribojančių vietos veiklos grupių.
22472,88 Eur
1822,12 Eur
Informacija apie 1.1.4 veiksmo įgyvendinimą:
Kvietimas Nr. 8 paskelbtas 2020 m.
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2. Tikslas: Didinti bendruomenių socialinę integraciją, mažinti socialinę atskirtį Elektrėnų mieste, prisidedant prie socialinių problemų sprendimo.
2.1. Uždavinys: Plėtoti psichosocialines ir sociokultūrines paslaugas, didinant socialinių paslaugų gavėjų skaičių ir skatinant kūryba paremtą partnerystę
2.1.1. Veiksmas: Vystyti ir organizuoti bendrąsias, specialiąsias socialines ir kitas paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams (daugiavaikių šeimų
nariai, socialinės rizikos šeimos ir vaikai, likę be tėvų globos vaikai, socialinės rizikos suaugę asmenys, esami ir buvę vaikų socialinės globos namų,
bendruomeninių vaikų globos namų ir kt. auklėtiniai, nepasiturintys asmenys ir šeimos, neįgalieji) pasitelkiant savanorius bei užtikrinant informacijos sklaidą ir
bendradarbiavimą su besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis
34206,49 Eur
2773,51 Eur
Informacija apie 2.1.1. veiksmo įgyvendinimą:
Paskelbtas kvietimas 2019 m., gautas 1 projektinis pasiūlymas (pareiškėjas paraiškos neteiks). 2020 m. sudarytas projektų sąrašas Nr. 4. Planuojama skelbti
papildomą kvietimą. Kvietimą teikti projektiniams pasiūlymams žadama skelbti 2020 m.
2.1.2. Veiksmas: Skatinti socialinę atkirtį patiriančių asmenų socialinių įgūdžių ugdymą ir palaikymą per kultūrą, sportą, švietimą ir sveiką gyvenseną (saviraiškos
užsiėmimai, meno terapijos, šokio terapijos, jogos užsiėmimai) kuriant ir plėtojant bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų kūrimą su besiribojančiomis
vietos veiklos grupėmis
73186,00 Eur
5934,00 Eur
Informacija apie 2.1.2. veiksmo įgyvendinimą:
Kvietimas Nr. 5 paskelbtas 2019 m., gauti 3 projektiniai pasiūlymai. Vietos projektų sąrašas sudarytas 2020 m. Planuojamas paramos lėšų sutaupymas 5 506,49
Eur.
2.1.3. Veiksmas: Atokvėpio paslaugų organizavimas ir teikimas atsižvelgiant į Elektrėnų miesto gyventojų poreikius ir pasitelkiant savanorius
8452,18 Eur
685,32 Eur
Informacija apie 2.1.3. veiksmo įgyvendinimą:
Paskelbtas kvietimas Nr. 6, projektinių pasiūlymų negauta. EMVVG valdybos posėdyje buvo priimtas sprendimas tikslinti EMVVG strategiją ir patikslinti 2.1.3.
veiksmui skirtas lėšas. Kvietimą teikti projektinius pasiūlymus žadama skelbti 2020 m.
2.1.4. Veiksmas: Sociokultūrinių ir kitų laisvalaikio paslaugų organizavimas ir teikimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims pasitelkiant savanorius paslaugų
teikimui bei užtikrinant bendradarbiavimą su besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis
20086,37 Eur
1628,63 Eur
Informacija apie 2.1.4. veiksmo įgyvendinimą:
Paskelbtas kvietimas Nr. 7, gautas 1 projektinis pasiūlymas. Vietos projektų sąrašas sudarytas 2020 m
2.1.5. Veiksmas: Skatinti Elektrėnų miesto socialinių problemų, turinčių įtakos nedarbui, sprendimą pasitelkiant meno ir kultūros priemones užtikrinant
bendradarbiavimo ir informacijos tinklų sklaidą su besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis
29831,24 Eur
2418,76 Eur
Informacija apie 2.1.5. veiksmo įgyvendinimą:
2020 m. paskelbtas kvietimas Nr. 9.

-

-

-

-

-
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*Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai strategijoje yra daugiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių ir (ar) veiksmų), jas įterpkite.
Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai strategijoje yra mažiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių ir (ar) veiksmų), jas
ištrinkite. Lentelėje pateikta informacija apie vietos plėtros strategijos tikslo, uždavinių, veiksmų numerius ir pavadinimus turi sutapti su vietos plėtros strategijos,
kuri skelbiama el. puslapyje http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/, dalyje „Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planas“
nurodytu atitinkamo tikslo, uždavinio, veiksmo numeriu ir pavadinimu.

1.2. Informacija apie strategijos veiksmų įgyvendinimo geruosius pavyzdžius:
(pateikite sėkmingai įgyvendintų ar įgyvendinamų vietos plėtros projektų gerųjų pavyzdžių, bent po vieną kiekvienam iš strategijos tikslų; teikdami metinę ataskaitą
pavyzdžius teikite iš tų metų, už kuriuos atsiskaitote, o teikdami galutinę ataskaitą - pavyzdžius iš viso vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpio)
Eil.
Nr.

Vietos plėtros projekto pavadinimas

Vietos plėtros projekto Skirta paramos Trumpas vietos plėtros projekto turinio aprašymas,
vykdytojo pavadinimas
suma, Eur
nurodant projekto tikslus, tikslines grupes,
pagrindines projekto veiklas, pasiektus ir (ar)
numatytus pasiekti rezultatus

Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės, jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių, jas ištrinkite.

1.3. Informacija apie strategijos rodiklių pasiekimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos:
1.3.1. Produkto ir rezultato rodikliai:
Projektuose, Įgyvendinamuose
Pasiekta
kurie įtraukti
ir baigtuose
rodiklio
į vietos
projektuose
reikšmė
plėtros
numatyta
projektų
pasiekti rodiklio
sąrašą,
reikšmė
suplanuota
pasiekti
rodiklio
reikšmė
1. Tikslas: Skatinti Elektrėnų miesto gyventojų verslumą ir užimtumą suteikiant darbo rinkai reikalingus įgūdžius ir gebėjimus
1.1. Uždavinys: Gerinti Elektrėnų miesto gyventojų įsidarbinimo galimybes ir įsidarbinamumo gebėjimus skatinant verslo idėjų įgyvendinimą
Rezultato rodikliai:
BIVP projektų veiklų dalyviai, kurių padėtis
20 proc.
darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėn. po
Rodiklio pavadinimas

Pagal strategiją siekiama
reikšmė

Paaiškinimas

-
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dalyvavimo strategijos veiklose. Planuojama,
jog 2022 m. pabaigoje iš viso šioje tikslo
veikloje bus sudalyvavę 40 asmenų, iš kurių 8
dalyvių padėtis bus pagerėjusi darbo rinkoje, t.y.
bus stebimas 20 proc. pagerėjimo pokytis
(skaičiuojama
pagal
rodiklių
formulę:
8/40*100).
Savanoriaujančių dalyvių (vietos bendruomenės
12,5 proc.
nariai) dalis praėjus 6 mėn. po dalyvavimo
strategijos veiklose. Planuojama, jog 2022 m.
pabaigoje iš viso šioje tikslo veikloje bus
sudalyvavę 40 asmenų, iš kurių 5 dalyviai
savanoriaus, t.y. bus stebimas 12,5 proc.
dalyvavimo savanoriškoje veikloje augimo
pokytis (skaičiuojama pagal rodiklių formulę:
5/40*100).
Produkto rodikliai:
BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas
40
tikslines grupes).
Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies
3
įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO
skaičius.
Suorganizuotų
gyventojų
įsidarbinimo
10
galimybes didinančių renginių skaičius.
2. Tikslas: Didinti bendruomenių socialinę integraciją, mažinti socialinę atskirtį Elektrėnų mieste, prisidedant prie socialinių problemų sprendimo

-

2.1. Uždavinys: Plėtoti psichosocialines ir sociokultūrines paslaugas, didinant socialinių paslaugų gavėjų skaičių ir skatinant kūryba paremtą partnerystę
Rezultato rodikliai:
Socialinių partnerių organizacijose ar NVO Socialinių
partnerių
savanoriaujantys dalyviai (vietos bendruomenės organizacijose
ar
NVO
nariai) praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo savanoriaujantys dalyviai
strategijos veiklose. Planuojama, jog 2022 m. (vietos bendruomenės nariai)
pabaigoje iš viso šioje tikslo veikloje bus praėjus 6 mėn. po dalyvavimo
sudalyvavę 60 asmenų, iš kurių 10 dalyviai strategijos
veiklose.
savanoriaus, t.y. bus stebimas 16,6 proc. Planuojama, jog 2022 m.
dalyvavimo savanoriškoje veikloje augimo pabaigoje iš viso šioje tikslo
pokytis (skaičiuojama pagal rodiklių formulę: veikloje bus sudalyvavę 60
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10/60*100).

Įgyvendinant BIVP projektų veiklas sukurtų
socialinių paslaugų skaičius, praėjus 6 mėn. po
dalyvavimo strategijos veiklose.
Įgyvendinant BIVP projektų veiklas išplėstų
socialinių paslaugų skaičius, praėjus 6 mėn. po
dalyvavimo strategijos veiklose.
Darbingi asmenys (vietos bendruomenės nariai),
kurių socialinė atskirtis sumažėjo dėl projekto
veiklų dalyvių dalyvavimo projekto veiklose
(praėjus 6 mėn. po projekto veiklų dalyvių
dalyvavimo strategijos veiklose). Planuojama į
tikslo veiklas įtraukti ne mažiau kaip 60 dalyvių,
iš kurių 6 dalyvių socialinė atskirtis bus
sumažėjusi, t.y. 2022 metais planuojamas 10
proc. pokytis (skaičiuojant pagal rodiklių
apskaičiavimo metodiką 6/60*100).

Socialinės rizikos šeimų ir jose augančių vaikų
skaičius. Planuojama, jog 2022 metų pabaigoje
bus fiksuojamas 3 proc. socialinės rizikos šeimų

asmenų, iš kurių 10 dalyviai
savanoriaus, t. y. bus stebimas
16,6
proc.
dalyvavimo
savanoriškoje veikloje augimo
pokytis (skaičiuojama pagal
rodiklių formulę: 10/60*100).
Įgyvendinant BIVP projektų
veiklas
sukurtų
socialinių
paslaugų skaičius, praėjus 6
mėnesiams po dalyvavimo
strategijos veiklose.
Įgyvendinant BIVP projektų
veiklas
išplėstų
socialinių
paslaugų skaičius, praėjus 6
mėn. po dalyvavimo strategijos
veiklose.
Darbingi
asmenys
(vietos
bendruomenės nariai), kurių
socialinė atskirtis sumažėjo dėl
projekto
veiklų
dalyvių
dalyvavimo projekto veiklose
(praėjus 6 mėn. po projekto
veiklų dalyvių dalyvavimo
strategijos
veiklose).
Planuojama į tikslo veiklas
įtraukti ne mažiau kaip 60
dalyvių, iš kurių 6 dalyvių
socialinė
atskirtis
bus
sumažėjusi, t.y. 2022 metais
planuojamas 10 proc. pokytis
(skaičiuojant pagal rodiklių
apskaičiavimo
metodiką
6/60*100).
Socialinės rizikos šeimų ir jose
augančių
vaikų
skaičius.
Planuojama, jog 2022 metų
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skaičiaus mažėjimo pokytis (2011–2014 m.
socialinės rizikos šeimų skaičius išaugo 6,2
proc.) – remiantis šiuo pokyčiu, planuojama, jog
suteiktos socialinės paslaugos prisidės prie šios
tikslinės grupės skaičiaus mažėjimo ir socialinės
rizikos šeimų skaičius sumažės 3 proc., t.y.
2022 m. pabaigoje planuojama, jog bus 49
šeimos.

pabaigoje bus fiksuojamas 3
proc. socialinės rizikos šeimų
skaičiaus mažėjimo pokytis
(2011–2014
m.
socialinės
rizikos šeimų skaičius išaugo
6,2 proc.) – remiantis šiuo
pokyčiu,
planuojama,
jog
suteiktos socialinės paslaugos
prisidės prie šios tikslinės
grupės skaičiaus mažėji-mo ir
socialinės
rizikos
šeimų
skaičius sumažės 3
proc., t.y. 2022 m. pabaigoje
planuojama, jog bus 49 šeimos.

Produkto rodikliai:
BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas
60
tikslines grupes).
Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies
5
įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO
skaičius.
Suorganizuotų
sociokultūrinių
renginių,
5
mažinančių socialinę atskirtį, skaičius.
*Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai strategijoje yra daugiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių, rodiklių), jas įterpkite. Jeigu
pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai strategijoje yra mažiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių, rodiklių), jas ištrinkite.
Lentelėje pateikta informacija apie vietos plėtros strategijos tikslus, uždavinius, rodiklius turi sutapti su vietos plėtros strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje
http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/, dalyje „Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planas“ nurodytu atitinkamu tikslu,
uždaviniu, rodikliu.

1.3.2. Efekto rodikliai:
(šią informaciją būtina pateikti tik galutinėje ataskaitoje)
Efekto rodiklio pavadinimas / strategijoje nustatyta siektina reikšmė / pasiekta
reikšmė

Komentarai

9

1. Tikslas: (įrašomas tikslo pavadinimas, nurodytas vietos plėtros strategijoje)
(nurodomas informacijos šaltinis, kuriuo remiantis nustatyta pasiekta rodiklio
reikšmė, taikyta metodika pasiektai rodiklio reikšmei nustatyti; jei pasiekta
rodiklio reikšmė yra mažesnė už vietos plėtros strategijoje nustatytą pasiekti,
paaiškinamos nepasiekimo priežastys)
2. Tikslas: (įrašomas tikslo pavadinimas, nurodytas vietos plėtros strategijoje)
(nurodomas informacijos šaltinis, kuriuo remiantis nustatyta pasiekta rodiklio
reikšmė, taikyta metodika pasiektai rodiklio reikšmei nustatyti; jei pasiekta
rodiklio reikšmė yra mažesnė už vietos plėtros strategijoje nustatytą pasiekti,
paaiškinamos nepasiekimo priežastys)
*Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai strategijoje yra daugiau, nei pateikta formoje, tikslų, rodiklių), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad
formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai strategijoje yra mažiau, nei pateikta formoje, tikslų, rodiklių), jas ištrinkite. Lentelėje pateikta informacija apie vietos plėtros strategijos
tikslus, rodiklius turi sutapti su vietos plėtros strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/, dalyje „Vietos plėtros strategijos
įgyvendinimo veiksmų planas“ nurodytais atitinkamais tikslais, rodikliais.

1.4. Informacija apie problemas, su kuriomis susidūrėte per ataskaitinį laikotarpį, siekdami strategijos įgyvendinimo pažangos:
(galutinėje ataskaitoje pateikiama apibendrinta informacija apie visą vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpį)
Eil.
Nr.

Problemos

Veiksmai, kuriuos vykdė VVG, siekdama spręsti kilusias problemas

Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės, jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių, jas ištrinkite.

2. INFORMACIJA APIE MIESTO VVG NARIŲ POKYČIUS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
(galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse
ataskaitose)
Pavadinimas
Miesto VVG narių skaičius praėjusių 5
ataskaitinių metų (vienerių metų prieš

Bendruomeninės
organizacijos/nevyriausybinės
organizacijos (toliau – NVO)

Asocijuotos verslo struktūros
/įmonės (toliau – verslas)
3

Savivaldybės taryba/tarybos

1

10

ataskaitinius metus) pabaigoje, vnt.
Nauji miesto VVG nariai ataskaitiniais 0
metais, vnt.
Pasitraukę miesto
VVG
nariai 0
ataskaitiniais metais, vnt.
Iš viso pagal atskirus sektorius 5
ataskaitiniais metais, vnt.:

0

0

0

0

3

1

3. INFORMACIJA APIE VVG VYKDYTAS VEIKLAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
3.1.

Informacija apie vykdytus mokymus ir kitas kompetencijų stiprinimo veiklas:

(galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d.,, už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose)
Eil.
Miesto VVG darbuotojų,
Įvykusių mokymų / renginių tema (-os)
Įvykusių mokymų /
Dalyvių
Nr.
valdymo organų narių
renginių data, trukmė
skaičius
kompetencijų stiprinimo
(tiksli data, val.
veiklos (mokymai,
skaičius)
keitimosi su kitomis VVG
gerąja patirtimi renginiai
Mokymai
Mokymai vietos veiklos grupės valdybai
2019-07-18, 9:00-16:00 7
1.
(pagal Strategijos 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 2.1.1., 2.1.2. 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5. veiksmus)
(valdybos nariams)
Mokymai
Mokymai vietos veiklos grupės valdybai
2019-12-05, 9:00-16:00 7
2.
(valdybos nariams)
Eil.
Vietos plėtros projektų Įvykusių mokymų tema (-os)
Įvykusių
mokymų Dalyvių
Nr.
rengėjų
ir
vykdytojų
trukmė (tiksli data, skaičius
gebėjimų
stiprinimo
val. skaičius)
veiklos
1.
Mokymai
„Vietos plėtros strategijai įgyvendinti skirtų projektų rengimas“
2019-06-20,
10
(Skatinti neaktyvių darbingų gyventojų užimtumą (įskaitant ir nedirbantį, nestudijuojantį ir 9:00 – 17:00 val.
nesimokantį jaunimą ir mamas, esančias vaiko auginimo atostogose) plėtojant
informacijos sklaidą tarp įvairių organizacijų)

2.

Mokymai

„Vietos plėtros strategijai įgyvendinti skirtų projektų rengimas“
2019-07-11,
(„Ugdyti darbingų neaktyvių gyventojų (įskaitant ir nedirbantį, nestudijuojantį ir 9:00 – 17:00 val.
nesimokantį jaunimą ir mamas, esančias vaiko auginimo atostogose) gebėjimus suteikiant
neformalaus profesinio mokymo galimybes įgyjant darbinius įgūdžius per savanorišką

12

11

veiklą“)

3.

Mokymai

„Vietos plėtros strategijai įgyvendinti skirtų projektų rengimas“
(Skatinti darbingų neaktyvių bei gyventojų, patiriančių skurdą verslumo gebėjimus
reikalingus besikuriančio verslo idėjoms įgyvendinti ar savarankiškos veiklos pradėjimui
plėtojant informacijos sklaidos tinklą su besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis)

4.

Mokymai

„Vietos plėtros strategijai įgyvendinti skirtų projektų rengimas“
(„Vystyti ir organizuoti bendrąsias, specialiąsias socialines ir kitas paslaugas socialinę
atskirtį patiriantiems gyventojams (daugiavaikių šeimų nariai, socialinės rizikos šeimos ir
vaikai, likę be tėvų globos vaikai, socialinės rizikos suaugę asmenys, esami ir buvę vaikų
socialinės globos namų, bendruomeninių vaikų globos namų ir kt. auklėtiniai,
nepasiturintys asmenys šeimos, neįgalieji) pasitelkiant savanorius bei užtikrinant
informacijos sklaidą ir bendradarbiavimą su besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis”.)

5.

Mokymai

„Vietos plėtros strategijai įgyvendinti skirtų projektų rengimas“
(„Skatinti socialinę atkirtį patiriančių asmenų socialinių įgūdžių ugdymą ir palaikymą per
kultūrą, ir sveiką gyvenseną (saviraiškos užsiėmimai, meno terapijos, šokio terapijos,
jogos užsiėmimai) kuriant ir plėtojant bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų
kūrimą su besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis“.)

6.

Mokymai

„Vietos plėtros strategijai įgyvendinti skirtų projektų rengimas“
(„Atokvėpio paslaugų organizavimas ir teikimas atsižvelgiant į Elektrėnų miesto gyventojų
poreikius ir pasitelkiant savanorius“.)

7.

Mokymai

„Vietos plėtros strategijai įgyvendinti skirtų projektų rengimas“
(„Sociokultūrinių ir kitų laisvalaikio paslaugų organizavimas ir teikimas socialinę atskirtį
patiriantiems asmenims pasitelkiant savanorius paslaugų teikimui bei užtikrinant
bendradarbiavimą su besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis“).

2019-08-01,
9:00 – 17:00 val.

8

2019-10-29,
9:00 – 17:00 val.

11

2019-10-31,
9:00 – 17:00 val.

12

2019-11-05,
9:00 – 17:00 val.

10

2019-11-07,
9:00 – 17:00 val.

9

Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės, jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių, jas ištrinkite.

3.2. Informacija apie miesto VVG vykdytus strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmus:
(galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose)
Data (nurodyti datą nuo kada (metai, mėnuo, diena) iki kada
Eil.
Miesto VVG vykdyti strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmai
(metai, mėnuo, diena) buvo vykdoma
Nr.
Plakatas
1.
2019-01-23 iki 2019-12-31
2019-01-23 iki 2019-12-31
Straipsniai spaudoje
2.
3.

Informacija internetinėje svetainėje www.emvvg.lt

2019-01-23 iki 2019-12-31

Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės, jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių, jas ištrinkite.
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3.3. Informacija apie miesto VVG sprendimų priėmimą vietos plėtros projektų atrankos (kvietimo dokumentų ar jų pakeitimų, vietos plėtros
projektų sąrašų ar jų pakeitimų tvirtinimo) ir vietos plėtros strategijos keitimo klausimais:
3.3.1. Informacija apie miesto VVG visuotinio narių susirinkimo (toliau – susirinkimas) priimtus sprendimus:
(galutinėje ataskaitoje pateikiama tik informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose
informacija)
Eil.
Nr.

Susirinkimo
/ balsavimo
taikant
rašytinę
procedūrą
data (metai,
mėnuo,
diena)

Priimti
sprendimai

Susirinkimo narių (toliau – nariai) skaičius
susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę
procedūrą dieną
Bendras
Iš
jų Iš
jų Iš
jų
narių
NVO
verslo
savivaldybės
skaičius
atstovai
atstovai
tarybos
atstovai

Faktiškai narių susirinkime / balsavime taikant
rašytinę procedūrą dalyvavusių narių skaičius
Bendras
dalyvavusių
narių
skaičius

Iš
jų
NVO
atstovai

Iš
jų
verslo
atstovai

Iš
jų
savivaldybės
tarybos
atstovai

Santykis
tarp
faktiškai
dalyvavusių
narių
skaičiaus ir
bendro
narių
skaičiaus
susirinkimo
/ balsavimo
taikant
rašytinę
procedūrą
dieną
(proc.)

Už priimtą sprendimą
skaičius

gautų balsų

Iš
jų
balsai,
tenkantys
verslui ir
NVO

Iš jų balsai,
tenkantys
savivaldybės
tarybos
atstovams

Bendras
už priimtą
sprendimą
gautų
balsų
skaičius

2019-011
9 (5 NVO; 3 verslo; 1 savivaldybės 6 (3 NVO, 2 verslo, 1 savivaldybės
66,66
09
tarybos atstovas)
tarybos atstovas)
2
2019-021
9 (5 NVO; 3 verslo; 1 savivaldybės 5 (2 NVO, 2 verslo, 1 savivaldybės
55,55
15
tarybos atstovas)
tarybos atstovas)
3.
2019-041
9 (5 NVO; 3 verslo; 1 savivaldybės 5 (3 NVO, 1 verslo, 1 savivaldybės
55,55
23
tarybos atstovas)
tarybos atstovas)
4.
2019-073
9 (5 NVO; 3 verslo; 1 savivaldybės 7 (3 NVO, 3 verslo, 1 savivaldybės
77,77
18
tarybos atstovas)
tarybos atstovas)
Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės, jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių, jas ištrinkite.
1

Santykis
tarp
už
priimtą
sprendimą
gautų balsų,
tenkančių
verslo
ir
NVO
partneriams,
skaičiaus ir
bendro už
priimtą
sprendimą
gautų balsų
skaičiaus

6

5/6

5

4/5

5

4/5

7

6/7
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3.3.2. Informacija apie kito miesto VVG kolegialaus valdymo organo (toliau – organas) priimtus sprendimus:
(ši lentelė pildoma, jei organas įgaliotas priimti miesto VVG sprendimus; galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį, už kurį tokia informacija
nebuvo teikta metinėse ataskaitose)
Eil.
Nr.

Organo
susirinkimo
(toliau
–
susirinkimas)
/ balsavimo
taikant
rašytinę
procedūrą
data (metai,
mėnuo, diena)

Priimti
sprendimai

Organo narių (toliau – nariai) skaičius
susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę
procedūrą dieną
Bendras Iš
jų Iš
jų Iš
jų
narių
NVO
verslo
savivaldybės
skaičius atstovai atstovai tarybos
atstovai

Faktiškai organo narių susirinkime / balsavime
taikant rašytinę procedūrą dalyvavusių narių
skaičius
Bendras
Iš
jų Iš
jų Iš
jų
dalyvavusių NVO
verslo
savivaldybės
narių
atstovai atstovai tarybos
skaičius
atstovai

Santykis
tarp
faktiškai
dalyvavusių
narių
skaičiaus ir
bendro
narių
skaičiaus
susirinkimo
/ balsavimo
taikant
rašytinę
procedūrą
dieną
(proc.)

Už priimtą sprendimą
skaičius

gautų balsų

Iš
jų
balsai,
tenkantys
verslui ir
NVO

Iš jų balsai,
tenkantys
savivaldybės
tarybos
atstovams

Bendras
už priimtą
sprendimą
gautų
balsų
skaičius

Santykis tarp
už
priimtą
sprendimą
gautų
balsų,
tenkančių
verslo ir NVO
partneriams,
skaičiaus
ir
bendro
už
priimtą
sprendimą
gautų
balsų
skaičiaus

4. INFORMACIJA APIE PATEIKIAMUS PRIEDUS
PATEIKIAMI PRIEDAI: (pažymimi ir išvardijami kartu su prašymu pateikiami dokumentai):
□ dokumentų, įrodančių, ataskaitos pristatymą miesto VVG veiklos teritorijos gyventojams, kopijos: (išvardijami pridedami dokumentai ir nurodomas
kiekvieno iš jų lapų skaičius)
□ dokumentų, pagrindžiančių ataskaitose pateiktą informaciją, kopijos: (išvardijami pridedami dokumentai ir nurodomas kiekvieno iš jų lapų skaičius.
Dokumentų, kuriuos miesto VVG pateikusi Ministerijai ar Agentūrai ar kurie yra skelbiami miesto VVG interneto svetainėje arba vienos iš partnerių
(savivaldybės) interneto svetainėje pakartotinai pateikti nereikia.)
□ kitų dokumentų kopijos: (išvardijami pridedami dokumentai ir nurodomas kiekvieno iš jų lapų skaičius)

_______________
(parašas)

_____________________
(vardas ir pavardė)

